
ОПРЕМА ЗА БЕБУ КАДА ДОЂЕ КУЋИ

Креветац, постељина
 креветац или колевка
 душек (свакако нови)
 2-3 доња чаршава са гумицом
 непромочива навлака, по 

могућности платнена
 2-3 комплета постељине
 1 лагани памучни прекривач/

ћебенце, а за зиму један дебљи, 
топлији прекривач или врећа за 
спавање

 термометар за собу
 беби аларм

Пелене
 пелене за једнократну 

употребу (велики пакет, 
најмања величина)

 шведске пелене (10 комада 
најмањих)

 тетра пелене (20 комада)
 уколико се одлучите за 

памучне пелене, потребно је 
минимално 50-80 пелена и 3 
пара заштитних гаћица

 портиклице (6 комада)

Одећа за бебу за првих месец дана

 5 боди-бенкица вел. 56 и исто 
толико вел. 62 (најзгодније 
су оне које се закопчавају на 
преклоп)

 3, 4 оделца (зависи од годишњег 
доба каква ће бити) вел. 56 и 
исто толико вел. 62

 1, 2 јакнице или џемпера вел. 56 
и исто толико вел. 62

 1, 2 памучне капице
 1 топла вунена капица (за 

зимске бебе)
 3-5 пари чарапица
 зимско оделце за зимске бебе



Прибор за купање
 кадица за купање
 3-4 већа пешкира
 пластични бокал за спирање бебе
 неколико рукавица за купање
 термометар за воду
 подлога за пресвлачење
 комодица или сточић за 

пресвлачење

Прибор за негу бебе
 стерилне компресе за пупак (око 10 

комада)
 octenisept® 
 физиолошки раствор
 свилени или папирни фластер
 топломер
 штапићи за уши за чишћење пупка
 штапићи за уши са заштитом
 вата за прање (за лице и гузу)
 подметачи за пресвлачење 

(1 паковање)
 влажне марамице
 памучне газице за

брисање  гузе (20 комада)
 маказице са тупим врхом
 четка за косу и чешљић
 крема за негу коже
 беби уље
 беби сапун

Остало
 аутоседиште 0-13 кг
 колица, носиљка (марама, слинг или 

кенгур)
 лагани прекривач за колица
 ранац или торба са стварима за 

пресвлачење


